
 
 

Nyhetsbrev februari/mars 2020 

 
 
ÅRSSTÄMMA - save the date 
Vi kommer senare att kalla för årsstämman men vill redan nu annonsera datumet. 
Årsstämman hålls mån 27e april kl 18.30. Fika med kaffe och bullar från 18.00. Vi vill 
återigen påminna om att sista dagen att lämna in motioner inför årsstämman är 25e mars 
2020. 
 
FASAD 
Efter ovädret härom veckan trillade delar av fasaden ner. Vår fastighetsskötare Åkerlunds ska 
knacka ner de lösa delarna av fasaden för att undvika skador från nedfallande fasaddelar. 
Upphandling för putsning av fasaden pågår. 
 

OMLÄGGNING AV LÅN 
Efter att ha tagit in offerter från olika banker har styrelsen beslutat att byta bank för våra lån. 
Detta för att få en lägre ränta på lånen i syfte att spara pengar. 
 
NY STÄDFIRMA 
Vår nya städfirma har nu börjat städa. De har städdag onsdagar varje vecka. Av kostnadsskäl 
kommer vi, som vi tidigare informerat om, pröva att städa duscharna varannan vecka istället 
för varje vecka. Om man står med ryggen mot entrén kommer det högra trapphusets 
duschrum städas jämna veckor och det vänstra ojämna veckor. Trapphuset samt tvättstugan 
kommer som vanligt att städas en gång/vecka och källargångarna en gång/månad. 
 
TVÄTTSTUGAN 
Det händer ofta att det ligger kvarglömd tvätt i timmar i de icke bokningsbara torktumlarna 
och torkskåpen. Om man märker att grannen innan glömt kvar tvätten i över en timme är det 
ok att ta ut tvätten om den är torr och lägga den i en korg. Tips: sätt alarm på mobiltelefonen 
så är det lättare att komma ihåg tvättiden.  
 
 
 
 
 



INFO FRÅN COM HEM 
Den 26e maj 2020 går Com Hem över över till att sända TV-kanaler helt digitalt. 
Förändringen sker inom ramen för det befintliga gemensamma avtalet. De boende i 
föreningen som berörs är de som tittar på TV analogt, de behöver ändra till digital-tv på sina 
tv-apparater. De som har en äldre TV kan behöva skaffa en nyare, eller komplettera med en 
digital-box för att kunna se sina kanaler. Vg se medskickat brev från Com Hem för mer info. 
 
Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen 

e-post: brfstoren15@gmail.com 
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